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Ottawa, 24 de julho de 2020  
 
O ParlAmericas participa de um fórum virtual organizado pelo Congresso da República do Peru sobre as 
experiências e os desafios pós-COVID-19 dos parlamentos nas Américas. 
 
Na sexta-feira, 17 de julho, o Congresso da República do Peru, com o apoio do ParlAmericas, realizou o 
Fórum Virtual "Parlamentos na América: experiências e desafios pós-COVID-19," que teve como objetivo 
compartilhar aspectos-chave sobre o tema e o funcionamento do parlamento, tendo em vista as 
experiências e os desafios que surgiram com a pandemia, bem como os desafios futuros. Os palestrantes 
foram:  Deputado Javier Macaya (Chile), Vice-Presidente da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas; 
Senadora Rosa Gálvez (Canadá), Vice-Presidenta da Rede Parlamentar de Mudanças Climáticas do 
ParlAmericas; e o Congressista Leonardo Inga (Peru), Presidente da Comissão Especial Multipartidária 
COVID-19.  
 
As palavras de boas-vindas foram dadas pelo chefe do Escritório de Cooperação Internacional do 
Congresso da República do Peru, Javier Salinas, e pelo Congressista peruano Rolando Ruíz, membro do 
Conselho do ParlAmericas, que enfatizou que “no atual e complexo panorama que temos diante de nós, 
é essencial que possamos ouvir experiências de outros países e, dessa forma, enriquecer nosso 
conhecimento com esse intercâmbio, tendo em vista que as medidas que adotamos contribuem 
fundamentalmente para a recuperação econômica e social, salvaguardando e garantindo uma democracia 
saudável com oportunidades iguais para todos”. 
 
Durante a apresentação do Deputado Javier Macaya, enfatizou-se que os esforços empreendidos em favor 
da abertura legislativa foram fundamentais para a continuidade do funcionamento do Congresso Nacional 
do Chile, destacando que "antecipamos o futuro em termos de transparência e da participação que os 
cidadãos devem ter e seu empoderamento [...] hoje as pessoas estão olhando muito de perto o trabalho 
que fazemos. Portanto, os conceitos de parlamento aberto, como transparência e probidade no trabalho 
parlamentar, estarão cada vez mais presentes”. Por sua parte, a Senadora Rosa Gálvez concentrou sua 
apresentação na importância do controle político para uma recuperação econômica sustentável e 
inclusiva, onde enfatizou que "80% dos canadenses responderam em pesquisas que desejam uma 
recuperação verde, mais limpa, inteligente e sustentável. Portanto, essa recuperação deve abordar três 
pontos: compromissos climáticos e ambientais, uma transição justa para os trabalhadores e uma 
economia sustentável e inclusiva”. Finalmente, o Congressista Leonardo Inga compartilhou o escopo de 
como o Parlamento peruano está enfrentando a crise atual, destacando que "a pandemia afetou 
diferentes setores de nossa economia; portanto, implementamos cinco grupos de trabalho em nossa 
comissão, um deles é o grupo que supervisiona os diferentes contratos e aquisições de bens e serviços 
adquiridos durante essa emergência e também outro focado no monitoramento das medidas adotadas 
pelo Executivo no setor de saúde”. 
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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35 legislaturas 
nacionais nas Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político cooperativo, facilita o 
intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em seu trabalho. A 
Secretaria Internacional do ParlAmericas possui sede em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org 
ou escreva para info@parlamericas.org.  

O fórum virtual terminou com as palavras do Congressista Guillermo Aliaga, segundo Vice-Presidente do 
Congresso da República do Peru, que agradeceu aos palestrantes pela participação e pelo compromisso 
de enfrentar a atual crise.  
 
Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 
@ParlAmericas nas redes sociais. 
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